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Úvod

Jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja ako územného koordinátora Dohovoru
primátorov a starostov je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne. Jednou
z oblastí spadajúcich pod túto prioritnú tému BSK je aj environmentálne vzdelávanie. Ideálnymi
miestami na realizovanie environmentálno-vzdelávacích programov počas celého roka sú
environmentálno-vzdelávacie centrá (ekocentrá, lesné škôlky a lesné školy). BSK má záujem
podporovať nielen vznik, sieťovanie a rozvoj existujúcich centier, ale aj dlhodobú udržateľnosť
centier v kraji.
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) schválilo dňa
14.12.2018 uznesením č. 98/2018 aktualizáciu Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu
Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja
na roky 2014-2020 (ďalej len Akčný plán BSK), ktorej súčasťou je aj projekt s číslom
OÚPGISaŽP_11 s názvom Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti životného prostredia
a územného plánovania, aktivita „B. Zvyšovanie environmentálneho povedomia a rozvoj siete
ekocentier a EVVO v regióne“. Zaradenie projektu vzniklo z uvedomenia si potreby zvyšovania
environmentálneho povedomia širokej verejnosti ako aj nastavenia systémového rozvoja
environmentálnej výchovy, vzdelávania a rozvoja ekoturizmu. Koncepcia budovania siete
environmentálno-vzdelávacích centier zároveň reaguje na jednu z priorít Bratislavského
samosprávneho kraja ako územného koordinátora Dohovoru primátorov a starostov, ktorou je
ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne (BSK pristúpilo k Dohovoru
Uznesením č. 57/2013 zo dňa 20.9.2013).
Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom
samosprávnom kraji (ďalej aj ako „Koncepcia“) je dokument formujúci spoločnú rozvojovú
víziu zakladania a rozvoja subjektov zameraných na kvalitnú environmentálnu výchovu,
vzdelávanie a osvetu v BSK, ktorá na základe širokej názorovej zhody subjektov pôsobiacich
v environmentálnej výchove, vzdelávaní a osvete (ďalej aj ako „EVVO“) vyjadruje všeobecne
reálnu predstavu budovania environmentálno-vzdelávacích centier na obdobie rokov 20182025. Koncepcia bola spracovaná širokým participatívnym procesom v súčinnosti s odbornou
verejnosťou. Dňa 15.11.2017 sa na Úrade BSK uskutočnilo odborné prerokovanie pracovnej
verzie dokumentu, na ktorom sa zúčastnili odborníci z neziskového sektora, akademickej
obce, ako aj zo štátnej správy, samosprávy a z radov poslancov BSK. Rovnakým
participatívnym spôsobom sa tvoril aj Akčný plán napĺňania Koncepcie.
Hlavným cieľom Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier
v Bratislavskom kraji na obdobie 2018-2025 je podpora výučby environmentálnej výchovy
a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom
rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho
povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti
ekoturizmu.
Dokument predstavuje interné hodnotenie napĺňania Koncepcie, ktoré vypracoval
regionálny koordinátor pre EVVO v BSK v spolupráci s Oddelením stratégie
a územného rozvoja Úradu BSK a Inštitútom regionálnej politiky Bratislavského kraja.

PRIORITNÉ OBLASTI ROZVOJA EVVO V BSK:
Prioritná oblasť 1: Rozvoj kapacít a kvality EVVO
Opatrenie 1.1 Rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO
Opatrenie 1.2 Rozvoj informačnej a metodickej podpory pre realizáciu EVVO
Opatrenie 1.3 Podpora rozvoja a rozširovania ľudských kapacít poskytovateľov EVVO
Opatrenie 1.4 Koncepčné zapojenie miest a obcí BSK do realizácie EVVO
Opatrenie 1.5 Rozvoj spolupráce medzi verejnou správou, poskytovateľmi EVVO, školami
a ďalšími subjektmi
Opatrenie 1.6 Hodnotenie PEV za účelom zvyšovania kvality produktov EVVO
Prioritná oblasť 2: EVVO zameraná na deti a mládež
Opatrenie 2.1 Realizácia kvalitných vzdelávacích programov a aktivít EVVO v školách
a školských zariadeniach
Opatrenie 2.2 Systematické vzdelávanie pedagogických pracovníkov škôl a školských
zariadení v oblasti EVVO
Opatrenie 2.3 Podpora výučby v bezprostrednom kontakte s prírodou
Prioritná oblasť 3: EVVO pre špecifické skupiny a verejnosť
Opatrenie 3.1 Podpora realizácie kvalitných programov a projektov EVVO
Opatrenie 3.2 Podpora rozvoja a činnosti ekoporadní a informačných centier
Opatrenie 3.3 Rozvoj EVVO vo verejnej správe a podnikateľskom sektore
Prioritná oblasť 4: Systémový́ prístup k realizácii EVVO
Opatrenie 4.1 Zavedenie kvalitného a efektívneho koordinačného a systémového prístupu
pri realizácii EVVO v BSK
Opatrenie 4.2 Finančné zabezpečenie systému EVVO
Opatrenie 4.3 Vytvorenie informačného systému ŽP/EVVO a využívanie nových informačných
a komunikačných kanálov

ODPOČET PLNENIA AKČNÉHO PLÁNU KONCEPCIE ZA ROK 2020
P.č.

Aktivita

Časový plán

Zodpovednosť

Financovanie

Stav plnenia za r. 2018

Stav plnenia za r. 2019

Stav plnenia za r. 2020

PO 1: Rozvoj kapacít a kvality EVVO
Opatrenie 1.1 Rozvoj infraštruktúry pre realizáciu EVVO
V štádiu prípravy.
1

Obnovenie Centra
environmentálnej
2019-2020
výchovy SOFRON na PRIF
UK v Bratislave.

2

Aktualizácia
informačných systémov 2018
náučné chodníky.

3

4

Podpora budovania siete
lesných klubov (ako
priebežne
potenciálnych lokálnych
ekocentier).

Vybudovanie Infocentra
2018-2020
Kamzík v BA.

Environmentálna
sekcia PRIF UK

V štádiu prípravy.

UK

Internetová stránka
naucnechodniky.eu je
PRIF UK
PRIF UK
v prevádzke a priebežne sa
ďalšie chodníky na stránku
dopĺňajú.
V rámci projektu V4 bolo
realizované stretnutie
zamerané na vytvorenie
vhodnej legislatívy pre
detské lesné kluby (DLK) na
Asociácia detských samofinancov SR, zúčastnili sa ho
lesných klubov na anie/individuá zástupcovia MŠVVaŠ SR,
Slovensku
lne
MŽP SR a zástupcovia ÚVZ
SR/RÚVZ SR. Druhou časťou
projektu bol tréning pre
vznikajúce DLK, zúčastnilo sa
ho približne 15 záujemcov
o založenie DLK z celého SR.
Infocentrum bude
vybudované v rámci
prebiehajúceho projektu
MLB, Daphne
Interreg SK-AT
„CITY NATURE“. V tomto
infocentre sa budú
sústreďovať poznatky
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Internetová stránka je funkčná
na adrese:
http://naucnechodniky.eu/

Realizované aj v roku 2019.

V štádiu prípravy. Kvôli
pandemickej situácii sa návrh
obnovenia Centra
environmentálnej výchovy
SOFRON na PRIFUK
nepodarilo zatiaľ zrealizovať .

---

V dôsledku pandémie
neaktuálne.

Z dôvodu posunu aktivít
V máji (28.5.2020) bolo
projektu začne rekonštrukcia úspešne vyhlásené verejné
objektu v roku 2020.
obstarávanie. Z 15 uchádzačov,
ktorí si vyžiadali súťažné
podklady zaslalo ponuku 8

získané v projekte, zároveň
tu mestské obyvateľstvo
regiónu Twin City spolu
s návštevníkmi bude
nachádzať príležitosti na
oddych a jedinečné zážitky
s prírodou. Infocentrum
Kamzík ako viacúčelové
zariadenie pre vzdelávanie
a inštitucionálnu spoluprácu
má za cieľ účinne
komunikovať verejnosti
význam ochrany prírody,
rozmanitosti druhov
a aktívne k nej prispievať.
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uchádzačov, z toho MLBA
zaslalo 4 odpovede na žiadosti
o vysvetlenie. Otváranie ponúk
sa uskutočnilo 6.8.2020.
Následne boli zaslané výzvy na
doplnenie alebo vysvetlenie
jednotlivým uchádzačom.
Vybraný bol dodávateľ DAG
Slovakia.a s., ktorý ponúkol
ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku a dodal kompletné
podklady k uzavretiu súťaže.
Vysúťažená suma je 645
599,87 EUR. Následne boli
podklady k VO zaslané na
schválenie na kontrolný orgán
(MIRRI) z dôvodu, že
Infocentrum Kamzík bude
čiastočne prefinancovávané
z eurofondov. V januári 2021
bolo zo strany MIRI VO
schválené a ML BA mohli
pristúpiť k podpísaniu zmluvy
s dodávateľom. Tá
nadobudla účinnosť 29.3.2021.
Dňa 7.4.2021 bolo oficiálne
odovzdané dodávateľovi
stavenisko a začala sa
výstavba.
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Vytvorenie Ekocentra v
BA-Devínskej Novej Vsi 2018-2020 - zodpovedná
MČ BA DNV - Interreg
SK-AT.

2018-2020

5b

Vytvorenie zázemia pre
EV vo forme besiedky v
areáli Sandbergu - 20182020 zodpovedná org.
BROZ - Interreg SK-AT.
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Vybudovanie ekocentra
2018-2020
v Stupave.

Lead partner
projektu je mesto
Stupava, túto aktivitu realizuje MČ
BA-DNV

Obec Stupava

V rámci projektu „3EMorava Nature“ bude
zriadené ekocentrum,
pričom Daphne pre MČ BADNV pripravuje celoročný
cyklus envirovýchovných
programov.
Aktuálne je realizovaná
súťaž na lektorovanie týchto
programov, ktorý by MČ BADNV chcela spustiť
v septembri v roku 2019.
Lektorovanie bude pre
všetky školopovinné deti
v ZŠ /ročníky 1-8/ a pre
Interreg SK-AT
predškolákov z MŠ - v rámci
Devínskej Novej Vsi a taktiež
blok prednášok pre učiteľov.

Ekocentrum Devínska Nová
Ves je dobudované.
Slávnostné otvorenie bolo
v septembri 2019. Od tejto
doby slúži na lektorovanie EV
pre žiakov MŠ a ZŠ V DNV,
na workshopy, exkurzie,
vychádzky do CHKO Devínska
Kobyla, Niva Moravy,
a výstavy, environm. aktivity
a pod. Je v pláne otvoriť letné
detské tábory v roku 2020.
Ekocentrum spolupracuje
s TIK DNV. V rámci
udržateľnosti – bude
pokračovať lektorovanie,
letné detské tábory, aktivity
spojené s EV, ochranou
prírody a pod.
Splnené v marci v roku 2019. Besiedku zrealizovalo v rámci
Altánok je vybavený sedením svojej aktivity BROZ.
pre 20 detí, pracovným
Slúži ako zázemie pre EV, ale aj
stolom, magnetickou tabuľou pre občanov, turistov. Pri
a ďalšími výchovnobesiedke je sústredené
vzdelávacími prvkami.
zázemie pre zvieratá, ktoré
Zázemie budú využívať už
spásajú náletové dreviny
existujúce zabehnuté
v tejto oblasti, a tak podporujú
envirovýchovné programy rast vzácnych xerotermných
a iniciatívy.
rastlín a s nimi súvisiacich
živočíchov.
Vybudovanie ekocentra
V Stupave bude v rámci
Interreg SK-AT (ekoučebne) v Stupave je
projektu „3E-Morava Nature“
súčasťou projektu „3E
zriadené ekocentrum
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V prevádzke.

V prevádzke.

Ekocentrum je v štádiu
realizácie výstavby. Práce na
projekte boli zdržané kvôli

Morava Nature“ a malo by
byť zriadené
v revitalizovanom
Krupičkovom dome
a v skleníku v mestskom
parku.
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Vybudovanie ekocentra
2018-2021
v Čunove – I. etapa.

pozostávajúce zo
zrekonštruovaného
Krupičkovho domu, skleníka,
komunitnej záhrady
a náučného chodníka.
Ekocentrum budú využívať
žiaci základných škôl a deti
z materských škôl spolu
so svojimi pedagógmi.
V rámci toho istého projektu
bol pripravený koncept
environmentálnej výchovy pre
Ekocentrum v Stupave.
Aktuálne bolo ukončené
verejné obstarávanie na
rekonštrukciu Krupičkovho
domu a skleníka.

spracovaniu podkladov pre VO
a pandémií. Predpokladaný
termín pre ukončenie
stavebných prác a následného
otvorenia ekocentra a
poskytovania
envirovzdelávania je koniec
roka 2021.

Cieľom projektu je zriadenie ŽoNFP na projekt Ecoregion
Projekt sa začal implementovať
nadregionálneho
SKAT (I. fáza rekonštrukcia
od 1.1.2020, prebehlo VO na
environmentálnoa revitalizácia kaštieľa na
zhotoviteľa Ekocentra.
vzdelávacieho centra so
ekocentrum) cez program
Priebežne prebiehali stretnutia
sídlom v Čunove. Projekt
cezhraničnej spolupráce
a propagačné aktivity.
spočíva v rekonštrukcii NKP INTERREG V-A SlovenskoČunovský kaštieľ a jeho
Rakúsko 2014-2020 bol podaný
Začatie realizácie stavebných
adaptácii na ekocentrum
v júni 2019.
prác sa plánuje v máji 2021.
BSK (+MČ Bratislava Interreg SK-AT pre celý kraj a prihraničné
Rozpočet
projektu:
celkový
územie. Konkrétne, v rámci
Čunovo, ŠOP SR)
5,1 mil. Eur
rozpočet: 5,1 mil. €; rozpočet Rozpočet projektu: celkový
projektu sa zrealizuje
rekonštrukcia NKP kaštieľ v BSK na aktivity: 3 183 241,05 €, rozpočet: 5,1 mil. €; rozpočet
Čunove a jeho revitalizácia z toho spolufinancovanie BSK BSK na aktivity: 3 183 241,05 €,
z toho spolufinancovanie BSK
vo výške 5 %, t.j. 159 162 €.
na Ekocentrum so
vo výške 5 %, t.j. 159 162 €.
zameraním na
Partneri
projektu:
NP
Donauenvironmentálnu výchovu a
Partneri projektu: NP Donauprezentáciu prírodného a Auen (AT), NP Neusiedler See Auen (AT), NP Neusiedler See Seewinkel,
Region
Marchfeld,
kultúrneho bohatstva
Seewinkel, Region Marchfeld,
Štátna ochrana prírody SR,
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Vybudovanie ekocentra
2018-2021
v Čunove - II. etapa.

podunajského regiónu.
Daphne - Inštitút aplikovanej Štátna ochrana prírody SR,
Taktiež sa v rámci projektu ekológie.
Daphne - Inštitút aplikovanej
zariadi Ekocentrum
ekológie.
edukatívnymi exponátmi a Projekt I. etapy - zriadenie
interaktívnymi modelmi ako nadregionálneho Ekocentra
v Čunove bol schválený.
aj sa podporí rozvoj
inštitucionálnej spolupráce v Začiatkom roka 2020 sa spustí
VO na výber dodávateľa
oblasti ochrany prírody a
biodiverzity v prihraničnom stavebných prác.
regióne. Ekocentrum v
Čunove bude zároveň slúžiť
aj ako vstupná brána do
CHKO Dunajské luhy, bude
poskytovať ekoturistické
služby a poskytovať služby
TIK.
Zdroje financovania:
Interreg V-A SK-AT s
celkovým rozpočtom
projektu 5,1 mil EUR;
rozpočet BSK na aktivity: 3
183 241,05 €, z toho
spolufinancovanie BSK vo
výške 5 %, t.j. 159 162 €.
Projektoví partneri: NP
Donau-Auen (AT), NP
Neusiedler See - Seewinkel,
Region Marchfeld, Štátna
ochrana prírody SR, Daphne
- Inštitút aplikovanej
ekológie.
V rámci projektu budovania ŽoNFP na projekt Ecoregion
Projekt sa začal implementovať
ekocentra v Čunove sa
SKHU (II. fáza – revitalizácia
od 1.11.2020, prebehlo VO na
pripravuje 2. fáza v rámci
záhrady) bol podaný
zhotoviteľa súčasne.
cezhraničnej spolupráce
v decembri 2019 cez program
Priebežne prebiehali stretnutia
Interreg SK-HU s celkovým cezhraničnej spolupráce
a propagačné aktivity.

BSK (+MČ
Interreg SKBratislava-Čunovo,
HU
vodnetury.sk, Areál
2 mil. Eur
Divoká voda)
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Vybudovanie ekocentra
2020
v Cvernovke, BA.

10

Vybudovanie ekocentra
2018
na Búdkovej ceste v BA.

rozpočtom 2 000 000 €,
INTERREG SlovenskoPlánuje sa začatie realizácie
s rozpočtom BSK na
Maďarsko 2014-2020.
stavebných prác v máji 2021.
financovanie aktivít vo výške Rozpočet projektu: celkový
1 150 000€ pri
rozpočet 2 mil. €; s rozpočtom Rozpočet projektu: celkový
spolufinancovaní BSK vo
BSK vo výške 1 100 000 € pri rozpočet 2 mil. €; s rozpočtom
výške 5%, t.j. 57 500 €.
spolufinancovaní BSK vo výške BSK vo výške 1 100 000 € pri
spolufinancovaní BSK vo výške
Druhá fáza projektu sa
5%, t.j. 55 000 €.
5%, t.j. 55 000 €.
zameriava na revitalizáciu
Partneri
projektu:
Pisztrángkör,
záhrady za kaštieľom
Partneri projektu: Pisztrángkör,
Naturpark Szigetköz, Lipót,
a dofinacovaie 2
Naturpark Szigetköz, Lipót,
vodnétúry.sk,
Areál
Divoká
expozičných miestností v
vodnétúry.sk, Areál Divoká
Voda.
kaštieli. Vstup do projektu
Voda.
bol odsúhlasený
Vyhodnotenie
projektu
sa
Zastupiteľstvom BSK dňa
očakáva v polovici roka 2020.
8.11.2019. Žiadosť o
nenávratný finačný
príspevok bola podaná
16.12.2019.
V štádiu prípravy.
Nadácia Cvernovka má
Nadácia Cvernovka aj naďalej
ambíciu a dlhodobý záujem
realizuje kroky vedúce
vybudovať ekocentrum
k vybudovaniu ekocentra
v Cvernovke, momentálne je v Cvernovke, zameraného na
v štádiu plánovania.
recykláciu materiálov.
Nadácia Cvernovka
Cvernovka však realizuje
Z dôvodu pandémie nemohli
200 tis. Eur
(+Živica a iné MVO)
viacero inovatívnych
byť ale všetky ciele splnené
adaptačných opatrení a aktivít a ekocentrum ešte nebolo
na negatívne dôsledky zmeny vybudované.
klímy a inšpiruje
k udržateľnosti v oblasti
životného prostredia.
V roku 2018 bol otvorený
V prevádzke.
zrekonštruovaný nadačný
GreenFounda dom, ktorý slúži ako sídlo
GreenFoundation
--tion
enviro. a socialnoinovačných subjektov, kde
sa realizujú aj tematické
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aktivity pre odbornú či
širokú verejnosť.
BSK v rámci BRDS na
podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
na r. 2019 podporuje
budovanie a rozvoj
ekovzdelávacích programov
a školení (v rámci oblasti
podpory 4.). Mesto Modra
nepredložilo žiadosť
o dotáciu pre túto oblasť
podpory.
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Vybudovanie ekocentra
2020
Modra - Piesok.

Mesto Modra

Modra, BSK-BRDS, granty

V štádiu prípravy.
Budova nie je v dobrom
technickom stave.
V súčasnosti sa hľadajú
externé zdroje financovania
pre jej obnovu a zriadenie
ekocentra.

Príprava zadania pre
obstaranie projektovej
dokumentácie. Úprava okolia
Huncokárskej školy,
zrealizované výsadby, osadený
drobný mobiliár, vybudovaná
studňa, zrealizovaný prírodný
amfiteáter i drevené oplotenie
areálu. V súčasnej dobe sa pri
budove nachádza exteriérová
výstava o Huncokároch „Život
v lese“. Výstava je
v slovenskom a nemeckom
jazyku.
Aktívna spolupráca s pánom
Vitálošom z n.o. Barbora,
iniciátorom Geoparku Malé
Karpaty.
V pripravovanom
ekocentre bude priestor pre
Geopark Malé Karpaty, kedže
Zochova chata bude jednou
z jeho vstupných brán, ďalej
edukatívna časť o komunite
lesných ľudí „Huncokároch“
a ubytovňa hostelového typu
pre turistov.
Hľadáme
externé
financovania.
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Múzeum včelárstva –
ekocentrum v Kráľovej

2020

zdroje

BSK v rámci BRDS na
BSK v rámci BRDS na podporu BSK v rámci BRDS na podporu
podporu životného
životného prostredia a rozvoja životného prostredia a rozvoja
prostredia a rozvoja vidieka vidieka ako aj BRDS na
vidieka ako aj BRDS na

Múzeum včelárstva BSK-BRDS

10

pri Senci – zlepšenie
infraštruktúry.

ako aj BRDS na podporu
turizmu má vytvorené
podmienky na podporu
ekoturizmu
a ekovzdelávania. Múzeum
včelárska doposiaľ
nepredložilo žiadosť
o dotáciu do ani jednej
z výziev.

podporu turizmu má
vytvorené podmienky na
podporu ekoturizmu
a ekovzdelávania. Múzeum
včelárska doposiaľ
nepredložilo žiadosť o dotáciu
a ani žiadosť v rámci výzvy na
rok 2019.

podporu turizmu má
vytvorené podmienky na
podporu ekoturizmu
a ekovzdelávania. Múzeum
včelárska doposiaľ
nepredložilo žiadosť o dotáciu
a ani žiadosť v rámci výzvy na
rok 2020.

Projekt prebieha od mája
2019, informácie sú dostupné
na stránke:
https://fns.uniba.sk/bioreg

Projekt prebieha od mája
2019, počas pandémie bol
projekt prerušený, informácie
sú dostupné na stránke:
https://fns.uniba.sk/bioreg
Vzhľadom na celkový posun
aktivít projektu v roku 2020
ešte neboli vytlačené žiadne
materiály.

Opatrenie 1.2 Rozvoj informačnej a metodickej podpory pre realizáciu EVVO

1

2

3

Projekt zameraný na
informovanie o
biodiverzite Slovenska.

potenciálne,
po schválení
2019-2023

Tlač materiálov v rámci
aktivít ekocentra Kamzík 2018-2020
v BA.

Metodická a informačná
podpora
prostredníctvom
Enviroportálu, web
2018-2020
stránky MŽP SR a web
stránky SAŽP (ako aj
aktivity, akcie, ekomapa
a pod.)

PRIF UK

Bol schválený, začiatok
riešenia projektu bol
stanovený na máj 2019.

OP KŽP

Infocentrum bude
vybudované v rámci
prebiehajúceho projektu
MLB, Daphne, ŠOP
Interreg SK-AT „CITY NATURE“, ktorý je
SR
v realizácii. Tlačové
materiály sa ešte len
pripravujú.
MŽP SR v spolupráci s SAŽP
vytvorili pracovnú skupinu
pre vytvorenie funkčného
systému EVVO v SR.
Nastavenie a sfunkčnenie
centrálneho portálu pre
MŽP SR
MŽP SR
EVVO má byť súčasťou
stretnutia pracovnej skupiny
15.-16.5.2019.
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Vzhľadom na celkový posun
aktivít projektu v roku 2019
ešte neboli vytlačené žiadne
materiály.

Slovenská agentúra životného SAŽP pravidelne zverejňuje
prostredia v roku 2019
aktuálne informácie
zahájila spustenie
o životnom prostredí
informačného portálu
prostredníctvom
zameraného na
Enviroportálu:
environmentálnu výchovu,
https://www.enviroportal.sk/
vzdelávanie a osvetu : www. Web
stránky
MŽP
SR:
ewobox.sk. Adresátmi sú žiaci, www.minzp.sk
pedagógovia, občianske
Web
stránky
SAŽP:
združenia, VÚC, samosprávy, www.sazp.sk;
verejné správy, múzeá,
www.muzeumbs.sk,
mládežnícke centrá a široká

4

5

Metodická a informačná
podpora
(prostredníctvom
2018-2020
akreditovaných
programov pre školy aj
verejnosť) SMOPAJ.

Metodická a informačná
2018-2020
podpora PEV.

V štádiu prípravy.
SMOPAJ

BSK

SNM

Tvorba a distribúcia
metodických materiálov
a pomôcok doteraz nebola
ešte zabezpečená.
Informačná podpora
prebieha pod záštitou
regionálneho koordinátora
pre EVVO.

BSK

verejnosť. Prispievateľmi
môžu byť tiež všetci po
úspešnej registrácii. EWOBOX
bude verejné predstavený na
Konferencii MŠVVaŠ SR, ktorá
by mala byť na jeseň 2020.
V štádiu prípravy.

https://zoobojnice.sk;
www.smopaj.sk;www.sopsr.sk;
www.ewobox.sk

SMOPAJ bol z Odpočtu
akčného plánu vyradený,
nakoľko akreditované
programy poskytuje len pre
školy v rámci okresu Liptovský
Mikuláš.
V roku 2019 prebiehali
Platforma „enviroHUB“
prípravné práce na návrhu
vznikla na odbore ÚP, GIS
a vývoji novej platformy BSK, a ŽP; (https://enviroktorá bude niesť názov
bskgis.hub.arcgis.com) ktorej
enviroHUB, kde by mali byť
cieľom je na jednom mieste
informácie o dotáciách,
združovať informácie v oblasti
dôležitých informáciách pre
environmentálnej výchovy,
PEV, priestor na sieťovanie,
vzdelávania a osvety pre
informácie o možnostiach
obyvateľov Bratislavského
trávenia voľného času
samosprávneho kraja. Na
s environmentálnou témou, platforme enviroHUB pribudla
informácie o aktuálnych
podstránka „Na stiahnutie“
a pripravovaných podujatiach slúžiaca na archiváciu
a podobne. Platforma
a koordináciu akýchkoľvek
enviroHUB bude spustená
dokumentov, brožúrok,
začiatkom roka 2020.
pracovných zošitov a pod.

Opatrenie 1.3 Podpora rozvoja a rozširovania ľudských kapacít poskytovateľov EVVO
V štádiu prípravy.
1

Vybudovanie systému
certifikácie EVVO.

2019

SAŽP

BSK
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V roku 2019 bola založená
medzirezortná Pracovná
skupina pre vytvorenie
funkčného systému EVVO
v SR. Skupina riešila
certifikáciu na úrovni

V roku 2020, z dôvodu
pandémie COVOD-19,
vytvorená pracovná skupina
komunikovala a pracovala
prostredníctvom
elektronických zadaní.

2

3

Pravidelné stretnutia
poskytovateľov EVVO.

Nastavenie systému
vzdelávania lesných
klubov.

raz ročne od
2018

2018 - 2020

BSK

Asociácia DLK

základných rámcov, cieľov a
oblastí hodnotenia. Okrem
certifikácie sa zaoberala aj
tvorbou medzirezortného
portálu environmentálnej
výchovy.
Boli realizované stretnutia V roku 2019 sa koordinátor
poskytovateľov EVVO, ktorí EVVO stretával s PEV na
sú zároveň aj v Poradnou
rôznych seminároch,
skupinou regionálneho
workshopoch a stretnutiach aj
koordinátora EVVO.
osobitne ale aj v rámci
1. stretnutie sa konalo
pracovných skupín.
25.6.2018 v priestoroch BSK.
2. stretnutie sa konalo
11.9.2018 v priestoroch
vodárenského múzea BVS.

Podarilo sa zadefinovať
základné podmienky pre vstup
organizácií do certifikácie
a stanoviť súbor kritérií pre
oblasť Riadenia. Diskusné
stretnutia prebiehali on-line.
V roku 2020 sa regionálny
koordinátor stretával s členmi
pracovnej skupiny ale aj so
zainteresovanými subjektmi
poskytujúce EVVO v BSK.
28.1.2020 sa konalo stretnutie
s NGO Saola, 24.2. bolo
realizované stretnutie
Pracovnej skupiny EVVO na
Úrade BSK, a 26.11 bolo
realizované online 2.
stretnutie Pracovnej skupiny
EVVO.
V septembri sa konalo
stretnutie so zástupcami NGO
Nová Cvernovka, kde boli
dohodnuté organizačné úlohy
pre realizáciu ekoFóra, ktoré
sa malo uskutočniť v roku
2020 ale z dôvodu
pandemickej situácie bolo
odložené na neurčito.

Kvôli priorite legislatívneho
rámca pre DLK na SR sa
Asociácia DLK k tejto téme
ešte nedostala. Posúvajú ju
na rok 2019/2020.

Pozastavené vplyvom Covid
19, realizujú sa však
pravidelné stretnutia klubov,
kde sa vymieňjú skúsenosti.

BSK

Samofinanco
vanie/
individuálne
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Asociácia DLK uskutočňuje
pravidelné stretnutia za
účelom vzájomnej podpory
a výmeny skúseností. Ucelený
koncept vzdelávania zatiaľ
nebol vybudovaný.

4

Nastavenie systému
certifikácie lesných
klubov.

5

Podpora učiteľských
aprobácií na stredných a 2018
vysokých školách –
-2020
učitelia pre prax.

2018

Asociácia DLK

Samofinanco
vanie/
individuálne

Kvôli priorite legislatívneho
rámca pre DLK na SR sa
Asociácia DLK k tejto téme
ešte nedostala. Posúvajú ju
na rok 2019/2020.
V štádiu prípravy.

UK – vysoké školy/ BSK, MŠVVaŠ
stredné pedagoSR, Nadácia
gické školy/ŠPÚ
tatra banky

S témou začala Asociácia DLK
pracovať aj z dôvodu
komunikácie s ÚVZ ale kritéria
nie sú dopracované a oficiálne
komunikované.
Na PriFUK je realizovaný
študijný program učiteľského
štúdia v kombinácii
Environmentalistika –
Biológia.

Kritériá nie sú dotiahnuté,
v súvislosti s pripravovaných
experimentálnym overovaním
ich bude potrebné definovať.
Na PriFUK je realizovaný
študijný program učiteľského
štúdia v kombinácii
Environmentalistika –
Biológia.

Opatrenie 1.4 Koncepčné zapojenie miest a obcí BSK do realizácie EVVO
V procese realizácie –
z dôvodu náročnejšej
komunikácie so
samosprávami zoznam ešte
stále nie je uzatvorený.

1

Vytvorenie zoznamu
pracovníkov obcí
s agendou EVVO.

2

Vzdelávanie pracovníkov
obcí s agendou
2018 - 2020
EVVO.

BSK

BSK

3

Rozvoj spolupráce a
vytváranie partnerstiev
medzi obcami
pri realizácii EVVO.

BSK

BSK

2018

2018 - 2020

BSK

BSK

Boli oslovené všetky obce,
mestá a mestské časti, ale ani
jedna zo samospráv nemá
momentálne zamestnanca,
ktorý by sa venoval agende
EVVO alebo podobnej téme.
Koordinátor EVVO bude aj
naďalej v kontakte so
samosprávami s cieľom
zapojenia miest a obcí do
realizácie EVVO.

Úloha nadväzuje na
Podmienené opatrením č.1.
predchádzajúcu aktivitu,
bude plnená po zrealizovaní
úlohy číslo 1.
Úloha nadväzuje na
Úloha nadväzuje na
predchádzajúcu aktivitu,
predchádzajúce aktivity.
bude plnená po zrealizovaní
úlohy číslo 1.
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Opätovne boli aj v roku 2020
oslovené všetky obce, mestá a
mestské časti, ale ani jedna zo
samospráv nemá momentálne
zamestnanca, ktorý by sa
venoval agende EVVO alebo
podobnej téme. Koordinátor
EVVO bude aj naďalej v
kontakte so samosprávami s
cieľom zapojenia miest a obcí
do realizácie EVVO.

Podmienené opatrením č.1.

Úloha nadväzuje na
predchádzajúce aktivity.

Opatrenie 1.5 Rozvoj spolupráce medzi verejnou správou, poskytovateľmi EVVO, školami a
ďalšími subjektmi
Úloha nadväzuje na
predchádzajúcu aktivitu,
bude plnená po zrealizovaní
úlohy číslo 1. v opatrení 1.4.

1

Environmentálne
informačné semináre
pre zamestnancov
verejnej správy
(obecných úradov).

2018-2020

BSK

Vzhľadom na, to že
momentálne ani jedna
samospráva nemá
zamestnanca s agendou
EVVO, zatiaľ táto aktivita
nebola realizovaná.

BSK

Vzhľadom na, to že
momentálne ani jedna
samospráva nemá
zamestnanca s agendou
EVVO, zatiaľ táto aktivita
nebola realizovaná.
V prípade, že sa nájde
dostatočný počet záujemcov z
obcí, budú semináre
realizované.

Opatrenie 1.6 Hodnotenie PEV za účelom zvyšovania kvality produktov EVVO

1

Nastavenie systému
evaluácie pre
skvalitnenie EVVO.

2

Monitorovanie stavu
EVVO v jednotlivých
oblastiach.

3

Podpora PEV v evaluácii
Od 2019
produktov EVVO.

2018-2019

Od 2019

BSK

BSK

BSK

MŽP SR v spolupráci s SAŽP
vytvorili pracovnú skupinu
pre vytvorenie funkčného
systému EVVO v SR.
Certifikácia organizácií
poskytujúcich neformálnu
EVVO má byť súčasťou
stretnutia pracovnej skupiny
15.-16.5.2019.
V štádiu prípravy.

BSK

BSK

Téma evaluácie bola otvorená
na stretnutí v priestoroch
„Búdka 22“, kde sa
nastavovali kritéria, ktoré by
mali byť použité v nastavovaní
procesu evaluácie.

Téma evaluácie kritérií pre
poskytovateľov EVVO bola
počas roku 2020 opätovne
otváraná počas pracovných
online stretnutí so zástupcami
SIŽP SR na online stretnutiach.

Monitoring prebieha
priebežne pod agendou
koordinátora EVVO.

Monitoring prebieha
priebežne pod agendou
koordinátora EVVO.

Aktivita nadväzuje na
BSK podporuje PEV v procese BSK podporuje PEV v procese
predchádzajúcu aktivitu č. 1. evaluácie aj podporou aktivít evaluácie aj podporou aktivít
cez BRDS, ktoré zvyšujú ich
cez formu BRDS, ktorá zvyšujú
kredit v samotnom hodnotení.

BSK
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priebojnosť organizácii
v konkurencieschopnosti
a rozvoji aj v samotnom
hodnotení.

P.č.

Aktivita

Časový plán

Zodpovednosť

Financovanie

Stav plnenia za r. 2018

Stav plnenia za r. 2019

Stav plnenia za r. 2020

PO 2: EVVO zameraná na deti a mládež
Opatrenie 2.1 Realizácia kvalitných vzdelávacích programov a aktivít EVVO v školách a
školských zariadeniach
Do súčasnosti sa zúčastnilo
tematických aktivít 220
žiakov z 5 škôl a škôlok
1

Celoročná ponuka
kvalitných produktov
2018 EVVO pre všetky stupne 2020
škôl.

Individuálne
Daphne, MLB,
poplatky
Živica, Strom života
prijímateľov

V štádiu prípravy.

2

Podpora koordinátorov
ENV na školách (zoznam
2018 kontaktov, distribúcia
2020
materiálov, stretnutia 2x
ročne).

BSK

BSK
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V roku 2019 absolvovalo
Daphne ekovýchovné
programy 20 375 žiakov
a 119 učiteľov.

V roku 2020 absolvovalo
ekovýchovné programy
Daphne - napriek zrušeniu
výučby pre COVID – 2631
žiakov. Školenia (online)
učiteľov sme realizovali
v rámci pilotného ročníka
medzinárodného
vzdelávacieho programu
GLOBE.
V roku 2019 prebiehali
V spolupráci s Odborom
prípravné práce na návrhu školstva BSK prebehlo
a vývoji novej platformy
oslovenie škôl s otázkou na
BSK, ktorá bude niesť názov koordinátorov. Gym. L.
enviroHUB. Platforma bude Novomeského, Gym. K.
slúžiť aj na zdieľanie
Štúra, Gym. Pankúchová
informácií pre
a OA Račianska majú
koordinátorov ENV na
evidovaného koordinátora,
školách. Stretnutie v roku
ktorý zabezpečuje
2019 nebolo realizované.
implementáciu EVVO do
procesu vyučovania.

3

Podpora účasti škôl v
dlhodobých programoch
2018 a projektoch EVVO
2020
(Zelená škola, Mladí
reportéri pre ŽP a pod.).

BSK v rámci BRDS na
podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
na r. 2019 podporuje
realizáciu ekovzdelávacích
programov a školení (v
rámci oblasti podpory 4.).
V r. 2019 bolo v rámci BRDS
na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
v oblasti ekovýchovy
podporených 5 projektov
sumou 19 259,00 EUR.
BSK

BSK-BRDS
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BSK v rámci BRDS na
podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
na r. 2019 podporuje
realizáciu ekovzdelávacích
programov a školení
(v rámci oblasti podpory 4.).
V roku 2019 bolo v rámci
BRDS na podporu životného
prostredia a rozvoja vidieka
v oblasti ekovýchovy
podporených 5 projektov
sumou 19 259,00 EUR.
V decembri 2019 bola
zastupiteľstvom BSK
schválená výzva na rok
2020, ktorá mala za cieľ
pokračovať v podpore
environmentálnych
vzdelávacích programov
a aktivít.
Vzhľadom na opatrenia
v súvislosti s pandémiou
COVID-19 a vzhľadom na
výpadok príjmu
z podielových daní sa
Zastupiteľstvo BSK rozhodlo
realokovať financie v rámci
rozpočtu BSK určené na

V roku 2020 bola vyhlásená
výzva na podanie projektov
zameraných na
environmentálnu výchovu,
vzdelávanie a osvetu v rámci
BRDS. Avšak z dôvodu
pandemickej situácie bola
dotačná schéma pre rok
2020 zrušená. V roku 2020
neboli v rámci BRDS
podporené žiadne projekty.

BRDS na rok 2020 na iné
akútne priority.

Opatrenie 2.2 Systematické vzdelávanie pedagogických pracovníkov škôl a školských
zariadení v oblasti EVVO

1

Pravidelný mentoring od
vysokoškolských
Od 2018
pedagógov pre učiteľov
ZŠ a SŠ (1x mesačne).

PRIF UK

PRIF UK

2

Vzdelávanie
prostredníctvom
akreditovaného
vzdelávania pedagógov
vytvoriť ponuku
vzdelávania min 1x
mesačne.

MPC, SAŽP, PEV

MŽP SR,
MŠVVaŠ SR

2018 - 2020

Realizujú sa prednášky v
Realizujú sa prednášky
rámci klubu učiteľov geovied v rámci Klubu učiteľov
„Geovedy pre každého“
geovied „Geovedy pre
každého“

Realizujú sa momentálne
online prednášky
v rámci Klubu učiteľov
geovied „Geovedy pre
každého“, internetová
stránka:
http://www.fyzickageografi
a.sk/geovedy/
V súčasnosti je 7 akredit.
MPC realizovalo v roku 2019 Keďže v októbri 2019 vstúpil
vzdel. Programov, ktorých sa vzdelávanie pedagogických do platnosti zákon 138/2019
zúčastňuje 223 účastníkov. zamestnancov podľa zákona Z.z. o pedagogických
V ponuke sú aj 2
č. 317/2009 Z. z. a od 1. 9. a odborných zamestnancoch
neakreditované formy
2019 podľa zákona
SAŽP spracovala a podala na
vzdelávania (semináre).
č. 138/2019 Z. z. V rámci
MŠVVaŠ SR Žiadosť
svojej činnosti realizovalo
o vydanie oprávnenia na
vzdelávanie PZ
poskytovanie inovačného
v 8 akreditovaných
vzdelávania, ktoré koncom
vzdelávacích programoch,
roka 2020 získala. Prvé
ktoré obsahovo súvisia
inovačné vzdelávanie pre
s environmentálnou
pedagogických
problematikou. Zúčastnilo zamestnancov plánujeme
sa ich 359 pedagogických
zrealizovať v roku 2021.
zamestnancov.
SAŽP v roku 2019 realizovala MPC v roku 2020 nemalo
akreditovaný program
schválený program
Envirominimum, ktorého sa vzdelávania tematicky
zúčastnilo 28 pedagógov.
zameraný na env. výchovu
Z dôvodu zmeny zákona bolo
MPC v súčasnosti pripravuje
toto vzdelávanie zrušené
program inovačného
a pokračuje sa v príprave
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nového typu akreditovaného vzdelávania: Aplikačné úlohy
vzdelávania.
na podporu env. výchovy

3

Informovanie
pracovníkov škôl cez
národný osvetový
projekt „Zlepšovanie
informovanosti a
2018-2022
poskytovanie
poradenstva v oblasti
zlepšovania kvality
životného prostredia na
Slovensku“.

SAŽP

Národný projekt je vo fáze
odborného hodnotenia.
Základom národného
projektu je súbor 6 hlavných
aktivít, ktorých predmetom
je realizácia uceleného
komplexu informačných
nástrojov, zahŕňajúcich
najmä informačné aktivity,
ktoré budú zabezpečované
prostredníctvom organizácie
podujatí, marketingových
nástrojov (informačné
kampane, konferencie,
semináre, webináre,
workshopy, informačné
programy, fóra, výstavy,
exkurzie a iné).

OP KŽP

V roku 2019 sa nastavovali
systémy v rámci národného
projektu, pripravovali
špecifikácie a verejné
obstarávania. Z projektu už
bol financovaný 22. ročník
Festivalu
environmentálnych
výučbových programov
ŠIŠKA, ktorého sa zúčastnilo
100 pedagógov
a koordinátorov EV.

Z dôvodu pretrvávajúcej
pandemickej situácie boli
zrušené všetky hromadné
akcie a podujatia. 23. ročník
Festivalu
environmentálnych
výučbových programov
ŠIŠKA neuskutočnil.

V ponuke programov pre
školy na šk. rok 2019/2020
sme zaradili pre MŠ 4 typy
programov realizovaných
v teréne resp. na školskom
dvore a pre ZŠ 12 typov
programov/exkurzií. Ponuku
pre študentov SŠ a VŠ
nebola vytvorená.

V ponuke programov pre
školy na šk. rok 2020/2021
sme zaradili pre MŠ 3 typy
programov realizovaných
v teréne resp. na školskom
dvore a pre ZŠ 7 typov
programov/exkurzií. Ponuka
pre študentov SŠ a VŠ
nebola vytvorená. Zároveň
sme na Slovensku rozbehli
pilotný ročník programu
GLOBE, ktorého mnohé
aktivity boli založené na

Opatrenie 2.3 Podpora výučby v bezprostrednom kontakte s prírodou
Do súčasnosti sa zúčastnilo
tematických aktivít 702
žiakov z 5 škôl a škôlok.

1

Celoročná ponuka
kvalitných produktov
EVVO realizovaných
priamo v prírode pre
všetky stupne škôl.

2018 - 2020

Daphne, MLB,
Živica, Strom
života

Individuálne
poplatky
prijímateľov
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2

Vzdelávanie pedagógov
v oblasti výučby
2018 - 2020
povinných predmetov v
exteriéri.

MPC, PEV

3

Metodická a finančná
podpora tvorby
prírodných záhrad,
2018 - 2020
učební v prírode,
arborét, miest bohatých
na biodiverzitu.

BSK, MPC, PEV

4

Legislatíva umožňujúca
začlenenie detských
lesných klubov/lesných
škôlok do siete škôl a
školských zariadení a
2018 možnosť zakladania
dlhodobo
štátnych lesných škôlok
a škôl podobne ako je to
v zahraničí, napríklad v
ČR.

Asociácia DLK

pozorovaniach priamo
v teréne. Do programu sa
zapojili základné a stredné
školy z celého Slovenska.
Outdoorových aktivít
MPC v rámci svojej činnosti MPC v rámci svojej činnosti
o výchove mimo vyučovania realizovalo aj
realizovalo vzdelávanie
sa zúčastnilo 106
neakreditované formy
s danou problematikou
účastníkov. Uskutočnila sa vzdelávania (odborné
formou odborných podujatí
revízia obsahu
semináre, workshopy,
(odborné semináre,
MŠVVaŠ SR
predprimárneho vzdelávania metodické dni...) s danou
workshopy, metodické
v rámci aktivity Vzdelávacia problematikou, ktorých
dni...) ktorých sa zúčastnilo
oblasť Človek a príroda,
sa zúčastnilo 60 PZ.
111 PZ.
ktorej sa zúčastnilo 74
účastníkov.
MPC vo svojej činnosti
BSK v roku 2019 v rámci
V roku 2020 bola vyhlásená
zabezpečuje vzdelávanie PZ BRDS na podporu životného výzva na podanie projektov
a OZ podľa zákona č.
prostredia a rozvoja vidieka zameraných na
317/2009 Z. z.
podporoval budovanie
environmentálnu výchovu,
BSK v rámci BRDS na
a rozširovanie zelenej
vzdelávanie a osvetu v rámci
MŠVVaŠ SR, podporu životného
infraštruktúry ako aj
BRDS. Avšak z dôvodu
MŽP SR
prostredia a rozvoja vidieka realizáciu ekovzdelávacích pandemickej situácie bola
na r. 2019 podporuje
programov a školení.
dotačná schéma pre rok
budovanie a rozširovanie
2020 zrušená. V roku 2020
zelenej infraštruktúry ako aj
neboli v rámci BRDS
realizáciu ekovzdelávacích
podporené žiadne projekty.
programov a školení.
ADLK realizovala spomínaný Pracovnú skupinu Asociácia Aktuálne prebiehajú
projekt v rámci V4. ADLK
DLK zatiaľ nevytvorila ale
rokovania ADLK s MŠVVaŠ
vedie rokovania s ÚVZ. Na plánuje obnoviť
SR a ŠPÚ – pripravujeme
MŠVVaŠ SR by radi
komunikáciu s Min. školstva experimentálne overovanie
podnietili vytvorenie
SR.
vzdelávania v detských
Asociácia DLK
pracovnej skupiny k téme
lesných klubov. Chýba nám
DLK na SR.
podpora ÚVZ.
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P.č.

Aktivita

Časový plán

Zodpovednosť

Financovanie

Stav plnenia za r. 2018

Stav plnenia za r. 2019

Stav plnenia za r. 2020

PO 3: EVVO pre špecifické skupiny a verejnosť
Opatrenie 3.1 Podpora realizácie kvalitných programov a projektov EVVO

1

Podpora činností
environmentálne
2018 - 2020
zameraných materských
centier/klubov.

2

Koordinácia
dobrovoľníckych akcií
2018 - 2020
pre mládež a verejnosť v
oblasti EVVO.

Aktivita je v zodpovednosti
jednotlivých obcí. Podpora
predmetných aktivít bude
možná aj prostredníctvom
participatívneho rozpočtu
BSK, ktorý sa spustí v roku
Participatívne
2019
rozpočty MČ
BA, resp. obcí

Aktivita je v zodpovednosti V roku 2020 bola vyhlásená
jednotlivých obcí. Avšak
výzva na podanie projektov
podpora predmetných
zameraných na
aktivít je možná aj
environmentálnu výchovu,
prostredníctvom
vzdelávanie a osvetu v rámci
participatívneho rozpočtu
BRDS. Avšak z dôvodu
BSK. Prihlasovanie projektov pandemickej situácie bola
obecné úrady
do participatívneho
dotačná schéma pre rok
rozpočtu BSK prebiehala do 2020 zrušená. V roku 2020
20.5.2019. Za rok 2019 sa
neboli v rámci BRDS
však žiadne materské
podporené žiadne projekty.
centrum/klub nezapojilo
s projektom v oblasti
environmentálnej výchovy.
V rámci Týždňa
V septembri v roku 2019
Vznik dobrovoľníckeho
dobrovoľníctva 2018, ktorý v rámci „Týždňa
programu Chráňme krajinu
sa konal v termíne 16.- 22.9. dobrovoľníctva“(16.- 22.9.) Dunaja, ktorého hlavným
sme realizovali viac ako 50 boli realizované
cieľom je prispievať k rozvoju
aktivít zameraných na
environmentálne aktivity.
dobrovoľníctva v oblasti
BDC-Bratislavské
zlepšovanie životného
životného prostredia
dobrovoľnícke
finančné dary, prostredia.
Zorganizovali sme 7
centrum/CARDO- resp. ľudské
dobrovoľníckych dní, v rámci v našom regióne. Na projekte
Národné
zdroje
Zorganizovali sme 5
ktorých sme realizovali
spolupracujeme so Štátnou
dobrovoľnícke
súkromného dobrovoľníckych dní, v rámci aktivity na zlepšenie
ochranou prírody (ŠOP)
centrum/
sektora
ktorých sme realizovali
životného prostredia v rámci
a ďalšími neziskovými
Slovenský skauting
aktivity na zlepšenie
kraja.
organizáciami, ktoré pracujú
životného prostredia v rámci
Slovenský skauting realizuje v tejto téme. V rámci
kraja.
aktivity v oblasti globálneho projektu sme organizovali 4
vzdelávania, ktoré sa venujú veľké dobrovoľnícke dni, kde
aj udržateľnému rozvoju.
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sa zapojilo 36 dobrovoľníkov.
1 dobrovoľník, ktorý
participuje na projekte
v rámci projektu EZS pomáha
dlhodobo (máj- december)
týmto organizáciam
s napĺňaním ich vízie (5x
týždenne 6 hodín). Viac
o projekte:
https://www.dobrovolnictvo
ba.sk/dobrovolnickeprogramy/chranme-krajinudunaja/
Výstupom vyššie uvedeného
dobrovoľníckeho programu
je aj projekt Zelené dnivzhľadom na pandémiu však
nebolo možné projekt
realizovať a jeho štart sa
posunul až na máj 2021. Viac
o projekte:
https://www.dobrovolnictvo
ba.sk/zelene-dni/
V rámci Týždňa
dobrovoľníctva 2020, ktorý
sa konal v termíne 16.- 22.9.
sme realizovali viac ako 40
aktivít zameraných na
zlepšovanie životného
prostredia. Zapojili sme 483
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dobrovoľníkov a
dobrovoľníčok, ktorí venovali
neziskovým organizáciám
1830 dobrovoľníckych hodín.
Do Týždňa dobrovoľníctva sa
zapojilo viac ako 46
organizácií a mestských častí
a spolu sme pripravili 63
aktivít pre dobrovoľníkov a
dobrovoľníčky. V rámci
enviro aktivít pomohli
dobrovoľníci zrevitalizovať 7
záhrad, 4 ihriská, 13
verejných priestranstiev, 1
zábradlie, 4 ploty, 1
amfiteáter, 1 fitpark. Upratali
sme 13 organizácií (domovy
seniorov a znevýhodnených,
materské centrá, knižnicu,
galériu a podobne.) Postavili
sme 1 pergolu, 1 altánok, 1
park.

Opatrenie 3.2 Podpora rozvoja a činnosti ekoporadní a informačných centier

1

Aktualizácia ekomapy
BSK.

2019

BSK

Mapa poskytovateľov EVVO
bola spracovaná v rámci
Koncepcie a bude
aktualizovaná v r. 2019.

BSK
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V roku 2019 prebiehali
prípravné práce na návrhu
a vývoji novej platformy
BSK, ktorá bude niesť názov
enviroHUB. V platforme

Na platformu enviroHUB sa
pridalo MŽP SR v rámci
projektu LIFE IP do
Poskytovateľov EVVO

V štádiu riešenia.

2

Vytvorenie / aktualizácia
zoznamu ekoporadní a
informačných centier v
BSK. Vytvorenie
2018 - 2019
zoznamu tém, v ktorých
je potrebné zabezpečiť
ekoporadenstvo v BSK.

3

Zabezpečenie kvalitných
služieb ekoporadenstva 2018 - 2020
v BSK.

BSK

BSK

BSK

bude podstránka
a rozšírilo tak body
s „ekomapou“, kde sa môžu v ekomape.
pridávať aj PEV/ekocentra,
ktorí neboli zahrnutí
v Koncepcii budovania siete
environmentálnovzdelávacích centier v BSK
na rok 2018-2025.
V nadväznosti na bod. č. 1. Ekoporadenstvo prebieha
v náplni jednotlivých
organizácií. Krajský
koordinátor eviduje
jednotlivé zamerania
poskytovateľov EVVO v BSK
a v prípade nových
subjektov, usmerňuje
s výberom zamerania EVVO.

Zabezpečené pod štatútom Zabezpečované pod
regionálneho koordinátora štatútom regionálneho
pre EVVO.
koordinátora pre EVVO.

BSK-BRDS

Zabezpečované pod štatútom
regionálneho koordinátora
pre EVVO.

Opatrenie 3.3 Rozvoj EVVO vo verejnej správe a podnikateľskom sektore

1

Realizácia zeleného
auditu na Úrade BSK –
pozitívna motivácia.

2018 - 2019

BSK

Na Úrade BSK sa používali
plastové poháre a fľaše
a tlačili sa materiály pre
potreby Zastupiteľstva BSK
pre každého poslanca
separátne. Realizácia
zeleného auditu zatiaľ
nebola uskutočnená. Od
roku 2018 sa pre poslancov
zastupiteľstva netlačia
materiály, ale zasielajú sa

BSK
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V roku 2019 sa uskutočnil
audit osvetlenia v budove
úradu BSK, pričom sa
rozhodlo vymeniť pôvodné
stropné svietidlá za
nízkoenergetické LED
svietidlá. Samotná realizácia
výmeny svietidiel za
uskutočnila v roku 2020.
Výmenou osvetlenia sa
dosiahlo mesačné zníženie

---

len elektronicky. Na
zastupiteľstve sa taktiež
neposkytujú plastové fľaše
a plastové poháre.

2

Zelené úradovanie na
Úrade BSK - pozitívna
motivácia.

3

Vzdelávanie verejnej
správy a súkromného
sektora v oblasti

2019

2018 - 2022

BSK

SAŽP

spotreby energie približne
o 1/4, čo z finančného
hľadiska predstavuje
zníženie nákladov na
elektrickú energiu o 1000
EUR mesačne (cca 12 000
EUR ročne).
Na Úrade BSK bolo od roku V decembri 2019 sa podala
2018 obmedzené používanie ŽoNFP na vybudovanie
plastových fliaš a zavedenie zelených striech na budove
elektronických materiálov
Úradu BSK cez výzvu OP KŽP
pre potreby Zastupiteľstva na vodozádržné opatrenia
BSK, pričom sa obmedzila
v intraviláne.
tlač materiálov. Úrad BSK
Projekt kompletného
taktiež obstaral prvý
„zeleného“ auditu spolu
elektromobil na podporu
s návrhom opatrení na
a propagáciu udržateľnej
zabezpečenie „zeleného“
dopravy.
úradovania sa
predpokladalo uskutočniť na
základe schémy EMAS
v rámci projektu OP EVS –
Smart region BSK.
Avšak schéma pre
Environmentálne
manažérstvo a audit
nakoniec nemohla byť
podporená v rámci danej
výzvy OP EVS.
V roku 2020 sa bude hľadať
priestor a možnosti na
kompletnú realizáciu
zeleného úradovania.

BSK

Národný projekt je vo fáze
odborného hodnotenia.
Základom národného

OP KŽP
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---

V roku 2019 sa nastavovali V roku 2020 SAŽP
systémy v rámci národného realizovala Odbornú
projektu, pripravovali
prípravu na získanie

prioritných tém
životného prostredia v
BSK.

P.č.

Aktivita

projektu je súbor 6 hlavných
aktivít, ktorých predmetom
je realizácia uceleného
komplexu informačných
nástrojov, zahŕňajúcich
najmä informačné aktivity,
ktoré budú zabezpečované
prostredníctvom organizácie
podujatí, marketingových
nástrojov (informačné
kampane, konferencie,
semináre, webináre,
workshopy, informačné
programy, fóra, výstavy,
exkurzie a iné).

Časový plán

Zodpovednosť

Financovanie

Stav plnenia za r.
2018

špecifikácie a verejné
obstarávania.
V rámci plánu hlavných úloh
sa zrealizovala Odborná
príprava na získanie
osobitných kvalifikačných
predpokladov v zmysle
vyhlášky MŽP SR č.
462/2004. Zrealizovali sa 4
školenia s celkovým počtom
167 zamestnancov štátnej
správy.

osobitných kvalifikačných
predpokladov v zmysle
vyhlášky MŽP SR č.
462/2004. Uskutočnilo sa 1
školenie s celkovým počtom
17 zamestnancov štátnej
správy (vzhľadom na
pandemickú situáciu boli
ostatné školenia presunuté
na rok 2021).
Zároveň sa zrealizovalo
akreditované vzdelávanie
Ochrana prírody,
biodiverzity a krajiny pre
zamestnancov pracujúcich
v oblasti ochrany prírody
a krajiny, konkrétne modul:
Vyvodzovanie
administratívnej
a trestnoprávnej
zodpovednosti. Počet
zúčastnených: 20.

Stav plnenia za r. 2019

Stav plnenia za r. 2020

---

---

PO 4: Systémový prístup k realizácií EVVO
Opatrenie 4.1 Zavedenie kvalitného a efektívneho koordinačného a
systémového prístupu pri realizácii EVVO v BSK

1

Vytvorenie pozície
krajského koordinátora
EVVO.

Máj 2018

BSK

Pozícia regionálneho
koordinátora bola
zriadená na oddelení
životného prostredia
BSK. Koordinátor je

BSK
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2

Vytvorenie databázy
subjektov EVVO v BSK.

priebežne 2018SOFRON PriF UK
2019

zodpovedný za
realizáciu EVVO na
území BSK a jeho
úlohou je mapovanie
stavu
environmentálnej
výchovy v kraji,
iniciovanie a
realizácia
systémových krokov
podpory EVVO,
koordinácia aktivít
EVVO v území,
koordinácia
jednotlivých
zapojených
subjektov,
organizácia
významných akcií,
dohľad nad
realizáciou akčných
plánov koncepcie a
zvolávanie stretnutí
Poradnej skupiny
EVVO.
Databáza
poskytovateľov EVVO
bola spracovaná
v rámci Koncepcie.
Jej aktualizácia pre
r. 2019 tvorí súčasť
Správy o plnené
Koncepcie budovanie
siete
environmentálnovzdelávacích centier

UK
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Databáza poskytovateľov EVVO
bola spracovaná v rámci
Koncepcie. Jej aktualizácia pre
r. 2020 tvorí súčasť Správy
o plnenie Koncepcie budovanie
siete environmentálnovzdelávacích centier v BSK na
roky 2018-2025 za rok 2019.

Databáza poskytovateľov EVVO
bola spracovaná v rámci
Koncepcie. Jej aktualizácia pre
r. 2021 tvorí súčasť Správy
o plnenie Koncepcie budovanie
siete environmentálnovzdelávacích centier v BSK na
roky 2018-2025 za rok 2020.

v BSK na roky 20182025 za rok 2018.

3

Vytvorenie a aktualizácia
databázy ľudských
Apríl 2018
kapacít v oblasti EVVO.

PRIF UK,
PRIF UK, Nadácia
Nadácia
Cvernovka,
Cvernovka,
Špirála
Špirála

4

Vytvorenie Poradnej
skupiny EVVO v BSK.

BSK

5

Máj 2018

Odpočet plnenia KEVC v
2019-2021
BSK.

BSK

Databáza
poskytovateľov EVVO
bola spracovaná
v rámci Koncepcie.
Jej aktualizácia pre r.
2019 tvorí súčasť
Správy o plnené
Koncepcie budovanie
siete
environmentálnovzdelávacích centier
v BSK na roky 20182025 za rok 2018.
Boli realizované
stretnutia
poskytovateľov
EVVO, ktorí sú
zároveň aj
v Poradnou skupinou
regionálneho
koordinátora EVVO.
1. stretnutie sa
konalo 25.6.2018
v priestoroch BSK. 2.
stretnutie sa
11.09.2018
v priestoroch
vodárenského múzea
BVS.
Odpočet plnenia sa
realizuje formou
Správ o plnení
Koncepcie, ktoré
budú predkladané

BSK

BSK
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Databáza poskytovateľov EVVO
bola spracovaná v rámci
Koncepcie. Jej aktualizácia pre
r. 2020 tvorí súčasť Správy
o plnenie Koncepcie budovanie
siete environmentálnovzdelávacích centier v BSK na
roky 2018-2025 za rok 2019.

Databáza poskytovateľov EVVO
bola spracovaná v rámci
Koncepcie. Jej aktualizácia pre
r. 2021 tvorí súčasť Správy
o plnenie Koncepcie budovanie
siete environmentálnovzdelávacích centier v BSK na
roky 2018-2025 za rok 2020.

---

---

Odpočet plnenia sa realizuje
formou Správ o plnení
Koncepcie, ktoré sú
predkladané každoročne
Zastupiteľstvu BSK v zmysle

Odpočet plnenia sa realizuje
formou Správ o plnení
Koncepcie, ktoré sú predkladané
každoročne Zastupiteľstvu BSK v

každoročne
uznesenia č. 23/2018 zo dňa
Zastupiteľstvu BSK
16.03.2018.
v zmysle uznesenia č.
23/2018 zo dňa
16.03.2018.

zmysle uznesenia č. 23/2018 zo
dňa 16.03.2018.

Opatrenie 4.2 Finančné zabezpečenie systému EVVO

1

Vytvorenie nového
dotačného mechanizmu
2018
BSK vrátane oblasti
ŽP/EVVO.

BSK

Oblasť životného
V roku 2019 bolo v rámci BRDS
prostredia a EVVO sa na podporu životného prostredia
stala v r. 2019
a rozvoja vidieka v oblasti
súčasťou BRDS na
ekovýchovy podporených 5
podporu životného projektov sumou 19 259,00 EUR.
prostredia a rozvoja V decembri 2019 bola
vidieka. Výzva bola zastupiteľstvom BSK schválená
otvorená od
výzva na rok 2020, ktorá mala za
26.11.2018 do
cieľ pokračovať v podpore
31.1.2019. Spolu bolo environmentálnych vzdelávacích
podporených 49
programov a aktivít. Avšak
projektov s celkovou vzhľadom na opatrenia
alokáciou
v súvislosti s pandémiou COVID332 644,00 EUR.
19 a vzhľadom na výpadok
príjmu z podielových daní sa
zastupiteľstvo BSK rozhodlo
realokovať financie v rámci
rozpočtu BSK určené na BRDS na
rok 2020 na iné akútne priority.

BSK

Zároveň BSK presadzuje podporu
systémového financovania
environmentálnej výchovy
a ekocentier v rámci OP KŽP na
obdobie 2014-2020.
Od konca roku 2019 prebieha
negociácia prípravy výzvy OP KŽP
na rok 2020, kde sa počíta s 10
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---

mil. EUR na podporu
environmentálnej výchovy.

2

3

Realizácia semináru pre
obce v oblasti
informovania o
možnostiach
2018
financovania oblasti
EVVO + príklady dobrej
praxe.

Zavedenie systému
vzdelávacích poukazov
pre oblasť EVVO.

2019

BSK + Nadácia
Cvernovka

BSK, MŠVVaŠ SR

Obciam bola zaslaná
Koncepcia, ktorej
súčasťou je aj
prehľad možností
financovania EVVO
aktivít.

V roku 2019 prebiehali
prípravné práce na návrhu
a vývoji novej platformy BSK,
ktorá by mala niesť názov
enviroHUB. V platforme sa budú
nachádzať informácie pre obce
o možnostiach financovania
EVVO + BRDS. Platforma bude
spustená začiatkom roka 2020.

V štádiu riešenia.

V štádiu riešenia.
Téma bola otvorená zástupcom
BSK aj na 8. zasadnutí
monitorovacieho výboru OP KŽP
v októbri 2019, kde podporil
vznik vzdelávacích poukazov.

BSK + Nadácia
Cvernovka

BSK, MŠVVaŠ
SR

V roku 2020 sa uskutočnilo
stretnutie s predstaviteľmi
Nadácie Cvernovka, ktorého
cieľom bolo stanovenie
organizačných úloh pre BSK
a NC pri plánovaní ekoFóra
v priestoroch Cvernovky.
V dôsledky pandemickej situácie
bola realizácia eokFóra odložení
na neurčito. ekoFórum bude
slúžiť na poskytnutie
interdisciplinárneho priestoru
poskytovatelov EVVO v podobe
semináru, zameraného pre
širokú verejnosť.

Opatrenie 4.3 Vytvorenie informačného systému ŽP/EVVO a využívanie nových
informačných a komunikačných kanálov

1

Vytvorenie samostatnej
sekcie na stránke BSK –
2018
EVVO (kontakty, články,
materiály a pod.).

BSK

V procese realizácie –
prebieha proces
tvorby novej web
stránky, kde vznikne
sekcia EVVO v rámci
sekcie životného
prostredia. Pripravuje

BSK
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V roku 2019 prebiehali
prípravné práce na návrhu
a vývoji novej platformy BSK,
ktorá bude niesť názov
enviroHUB. Platforma by mala
byť začiatkom roka 2020

V prevádzke

sa celoslovenský
ústredný portál
EVVO, ktorý
pripravuje SAŽP
a MŽP SR.
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umiestnená na stránke BSK vo
forme odkazu.

ZOZNAM POSKYTOVATEĽOV EVVO V BSK (AKTUALIZÁCIA, R. 2021)
Názov subjektu/ web

Právna forma

Popis činnosti

ArTUR
ozartur.sk

Občianske
združenie

Celoslovenské občianske združenie s vlastným vzdelávacím centrom - Ekocentrum Hrubý Šúr
ArTUR, kde poskytuje ďalšie vzdelávanie pre dospelých a odbornú prípravu v oblasti
udržateľnej architektúry, staviteľstva a bývania ako aj obnovy tradičných domov a širších
environmentálnych tém. Akreditované kurzy robí v oblasti využitia prírodných materiálov
v stavebníctve. Cieľovou skupinou vzdelávania sú najmä dospelí na slovenskej,
regionálnej aj lokálnej úrovni. Združenie robí nepravidelné podujatia pre deti a žiakov, no
v budúcnosti sa chystá túto činnosť rozšíriť. V Ekocentre organizuje aj otvorené akcie pre
verejnosť najmä rodiny s deťmi.

Biofarma Príroda
www.biofarma.sk

Orava - stav
spol. s r.o.

Farma so salašom, kolibou a areálom s ihriskami a ohradami so zvieratami v katastri obce Stupava
Stupava. Materské a základné školy ju využívajú pre potreby školského výletu, verejnosť
zariadenie využíva najmä počas voľných dní. V rámci exkurzie sa záujemcovia oboznámia
so životom na hospodárskom dvore a výrobou produktov (syr a chlieb) a pod. Zariadenie
neposkytuje ekovýchovné programy s iným zameraním.

Sídlo

Botanická záhrada
Vedeckowww.uniba.sk/o-univer- pedagogické
zite/fakulty-a-dalsiepracovisko
sucasti/botanickaUniverzity
-zahrada-uk
Komenského v
BA

Poslaním je udržovať a rozširovať zbierky živých rastlín, pomáhať vo výchovno- Bratislava – Karlova Ves
vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám a poskytovať odborné informácie
širokej verejnosti (napr. vo forme odborných sprevádzaných exkurzií).

Bratislavské
regionálne
ochranárske
združenie (BROZ)
www.broz.sk

Organizácia aktívna v ochrane prírody, organizuje nepravidelné exkurzie a vzdelávacie Bratislava – Karlova Ves
aktivity pre rôzne cieľové skupiny, najmä v oblasti ochrany vôd a lužných lesov. Ponúka
vzdelávacie programy na ekofarme na Veľkolélskom ostrove (obec Veľký Lél, okres
Komárno).

Občianske
združenie
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Bratislavská
vodárenská
spoločnosť, a.s.
(BVS)
www.bvsas.sk

Akciová
spoločnosť

DAPHNE – Inštitút
Občianske
aplikovanej ekológie združenie
www.daphne.sk

ENVI-PACK, a.s.

Akciová
spoločnosť

Dlhodobo sa venuje projektom v oblasti spoločenskej zodpovednosti, podporuje a Bratislava – Ružinov
spolupracuje so školami v oblasti environmentálnej výchovy. Spoločnosť si zároveň
uvedomuje dôležitosť pitnej vody a s tým spojenú potrebu ochrany životného prostredia,
a preto podporuje environmentálne, športové, kultúrne podujatia a projekty na území, na
ktorom obchodne pôsobí. Prostredníctvom vzdelávacích programov šíri osvetu o vode
medzi mladými ľuďmi a deťmi.
Má celoslovenskú pôsobnosť vo vzdelávaní učiteľov a príprave metodických materiálov. Bratislava – Podunajské
Vzdelávacie programy pre školy ponúka nepretržite od roku 1999 v Bratislavskom, Biskupice
Trenčianskom a Trnavskom kraji a od roku 2010 aj v Nitrianskom a Banskobystrickom
kraji. V období rokov 1999 – 2005 Daphne prevádzkovalo Ekocentrum v priestoroch DK
Devín, avšak v roku 2006 bolo Ekocentrum zatvorené z dôvodu neustále sa zvyšujúceho
nájmu a chýbajúcej podpory
zo strany miestnej samosprávy. Od roku 2006 prebieha realizácia ekovýchovných
programov na školách a v exteriéri.
Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 Bratislava - Ružinov
ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie
povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Realizujú výchovnovzdelávaciu a osvetovú činnosť týkajúcu sa triedeného zberu a zhodnocovania odpadov
pre obyvateľov Slovenska. Organizujú školenia a vzdelávacie kurzy pre svojich partnerov,
deti v školách o triedení odpadu a ochrane prírody.

Horáreň Horský park Nadácia Horský Ponúka priestor pre organizovanie aktivít pre deti a osláv. Taktiež je tu možnosť Bratislava – Staré Mesto
www.horaren.sk
park
organizovať rôzne podujatia aj pre dospelých ako napríklad výstavy, semináre,
prednášky, teambuilding až pre 40-50 ľudí. V horárni sa prevádzkuje lesná škola, funguje
tu lesné kino, Mama-centrum a iné.
Envirosvet
www.envirosvet.sk

Občianske
združenie

V súčasnosti realizuje pravidelný ekokrúžok na ZŠ Veternicova a poskytuje environmen- Bratislava – Karlova Ves
tálne vzdelávacie programy pre školy. Nemajú vlastné priestory ekocentra.

Green Foundation
greenfoundation.eu

Nadácia

V rámci Slovenska koordinuje „Roots and shoots“ (Korienky a výhonky), medzinárodný Bratislava – Staré Mesto
program zameraný na zapájanie detí a komunít do praktických aktivít na ochranu prírody
pod záštitou Jane Goodalovej.
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IUVENTA - Slovenský Príspevková
inštitút mládeže
organizácia
www.iuventa.sk
MŠVVaŠ SR

Predmetom jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika Bratislava – Karlova Ves
na Slovensku aj mimo neho (medzinárodná spolupráca). Poskytuje (nielen)
mládežníckym pracovníkom a lídrom vzdelávacie, metodické a informačné aktivity
zamerané najmä na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže. Kurzy a školenia
ponúka aj pre zástupcov samospráv a pre všetkých, ktorí majú špecifické potreby.
Na súkromnom pozemku v obci Kuchyňa vybudovalo Ekodomček, ktorý v súčasnosti slúži Kuchyňa
najmä ako komunitné centrum, kde sa organizujú stretnutia a dobrovoľnícke akcie na
ochranu prírody. OZ spolupracovalo na zakladaní lesných škôlok v Stupave a Lamači,
pričom na prevádzke lesnej škôlky v Lamači sa naďalej podieľa. Venuje sa predaju odrôd
starých ovocných stromov a krov, ekovýchove a tradičným remeslám.

Jablonka

Občianske
združenie

Klub stráže prírody

Občianske
združenie

Mestské lesy
v Bratislave
www.ba-lesy.sk

Príspevková
Starajú sa o priestor bratislavského lesoparku a budujú vzdelávaciu infraštruktúru najmä Bratislava – Nové Mesto
organizácia hl. v oblasti Partizánskej lúky a okolia na Železnej studničke. Priamo v budove MLB,
mesta Bratislava v zasadacej miestnosti, realizujú vzdelávacie programy pre školy. Programy prebiehajú aj
v exteriéri. Pravidelne organizujú Lesnícke dni - osvetovú akciu pre širokú verejnosť.

Združuje členov stráže prírody najmä na území Bratislavského kraja. Poslaním Bratislava – Staré Mesto
organizácie je praktická ochrana prírodných hodnôt regiónu, skvalitnenie výkonu strážnej
služby v oblasti západného Slovenska, práca s verejnosťou a environmentálna výchova.
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Modrá sova
www.modrasova.sk

Občianske
združenie

Poslaním je napĺňanie potrieb lokálnych komunít, ochrana a tvorba životného prostredia, Stupava
rozvoj informovanosti, občianskej spolupatričnosti a spolupráce. Realizuje denné
edukačné programy so zameraním na eko- výchovu pre deti v rámci Lesného klubu
Jadierko, vo vzdelávacom centre Makovice ponúka odborné poradenstvo, vzdelávanie,
kurzy aj workshopy a iné. K dlhodobým cieľom patrí iniciovanie vzniku prírodného areálu
v Stupave slúžiaceho nielen miestnej komunite a celému mikroregiónu Záhorie.

NATUR-PACK, a.s.

Akciová
spoločnosť

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly s autorizáciou udelenou podľa § 89 Bratislava - Ružinov
ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie
povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Realizuje aktivity
zamerané na zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov, najmä v oblasti
triedeného zberu a predchádzania vzniku odpadov.
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Návrat do divočiny
Občianske
www.navratdodivociny. združenie
eu

Návrat
do
divočiny
vzniklo
v
roku
2016 Borinka
s cieľom založiť záchrannú stanicu, ktorá v súčasnosti sídli v Borinke. Poslaním
záchrannej stanice je záchrana, starostlivosť o zranených, zoslabnutých, osirelých voľne
žijúcich
zvierat
a umožnenie ich návratu naspäť do ich prirodzeného prostredia. Združenie sa venuje aj
podpore
ekologického
a
environmentálneho
vzdelávania,
vedeckej,
výskumnej,
propagačnej
a osvetovej činnosti.

Pod Gaštankou
Súkromná
www.podgastankou.sk rodinná farma

Rodinná farma, ktorá ponúka programy pre rodiny s deťmi, jazdu na koni, v areáli nájdete Modra
aj bylinkovú záhradu, mini ZOO s domácimi zvieratami. Súčasťou farmy sú náučné
stanovištia zamerané na poznávanie života domácich zvierat.

Ochrana dravcov na
Slovensku (RPS)
www.dravce.sk

Občianske
združenie

Aktívna v ochrane prírody, organizuje nepravidelné exkurzie a vzdelávacie aktivity pre Bratislava - Dúbravka
rôzne cieľové skupiny v oblasti ochrany dravcov.

SAOLA
saolask.blogspot.sk

Občianske
združenie

Zamerané na praktickú ochranu prírody a vzdelávanie detí. Pôsobí na základných školách Bratislava
v Bratislave, na Záhorí a v oblasti Malých Karpát, kde realizuje interaktívne vzdelávacie
programy na rôzne témy (netopiere, krkavcovité vtáky a pod.), ako aj praktické aktivity
(napr. monitoring netopierov, výroba búdok, atď.).
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Slovenská agentúra
životného prostredia
(SAŽP)
www.sazp.sk

Príspevková
organizácia
MŽP SR

Úlohou je zvyšovanie environmentálneho povedomia. Zabezpečuje praktickú, metodickú, Banská Bystrica
publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť. Cieľovou skupinou sú školy (materské,
základné, stredné), koordinátori a odborní pracovníci environmentálnej výchovy,
zamestnanci štátnej správy a široká verejnosť. Realizuje celoslovenské súťaže a
programy pre školy, pobytové a jednodňové programy v SEV Dropie, prednášky,
workshopy, školenia a konferencie.

Sloboda zvierat
www.slobodazvierat.sk

Občianske
združenie

Celoslovenská nezisková organizácia pre ochranu zvierat, ktorá pracuje formou kam- Bratislava - Dúbravka
paní, zmeny legislatívy, výchovy, osvety a priamou záchranou zvierat v útulkoch pre
zvieratá. Jej výchovno-vzdelávacie centrum ponúka programy, prednášky aj besedy pre
MŠ, ZŠ i SŠ. V rámci BSK lektorujú aj priamo na školách.

Sovule
https://www.sovule.eu/

Občianske
združenie

Nezisková organizácia Sovule sa od roku 2017 začala venovať intenzívnej práci s deťmi Bratislava – Devínska Nová
prostredníctvom organizovania prírodovedného krúžku. Spoločným cieľom je zmierňovať Ves
vplyv ľudskej činnosti na biodiverzitu. Podstatná časť aktivít je venovaná práci s
verejnosťou.

SOS/BirdLife
Slovensko
–
Slovenská
ornitologická
spoločnosť
www.vtaky.sk

Občianske
združenie

Mimovládna organizácia aktívna v ochrane prírody, organizuje nepravidelné exkurzie a Bratislava- Ružinov
vzdelávacie
aktivity
pre
rôzne
cieľové
skupiny
v oblasti ochrany vtákov.
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Strom života
www.stromzivota.sk

Občianske
združenie

Ponúka programy environmentálnej výchovy, ktoré sú založené na systémových Bratislava – Staré Mesto
(holistických) základoch v environmentálnych témach, v oblasti ochrany kultúrneho a
prírodného dedičstva. Podporuje rozvoj tvorivosti, komunikačných a prezentačných
zručností ako aj projektové riadenie detí a mládeže.

SZOPK - Slovenský
zväz ochrancov
prírody a krajiny
www.szopk.sk

Občianske
združenie

Štátna ochrana
prírody SR
(ŠOP SR)
www.sopsr.sk

Príspevková
organi- zácia
MŽP SR

Poslaním je pôsobiť na svojich členov, inštitúcie a verejnosť v duchu zodpovednosti za Prievidza
stav a vývoj životného prostredia. Aj prostredníctvom svojich členských organizácií sa
venuje vzdelávacej, výchovnej (napr. Miniopterus - jarná migrácia žiab so školami) a
propagačnej práci, informačnej, odbornej a poradenskej činnosti, kampaniam,
organizovaním programov a podujatí, realizácii opatrení na ochranu prírody a životného
prostredia a pod.
Vykonáva odbornú činnosť na úseku ochrany prírody a krajiny, vrátane správy jaskýň a Banská Bystrica
na úseku ochrany druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou
obchodu s nimi. Z troch správ CHKO, ktoré pôsobia v BSK, robí EV sporadicky iba Správa
CHKO Malé Karpaty a CHKO Dunajské luhy (časť bývalého RCOPK Bratislava, a to
najmä prostredníctvom strážcov prírody). Nemajú v tejto oblasti samostatne vyčlenených
pracovníkov ani ponuku programov. EVVO je každoročne v Pláne hlavných úloh ŠOP
(PHÚ).

Múzeum včelárstva/
Včelárska paseka
www.vcelarskapaseka.sk

Jedno z najznámejších včelárskych kultúrno- osvetových centier slovenských včelárov. Kráľová pri Senci
Spoločnosť s
Zariadenie bolo otvorené už v roku 1932 ako včelárske učilište. V súčasnosti organizuje
ruče- ním
obmedze- ným - osvetové a vzdelávacie aktivity venované včelám. Múzeum zhromažďuje materiál a
dokumenty o vývoji včelárstva a jeho využívaní v rozličných oblastiach života človeka.
zariadenie
Slovenského
zväzu včelárov
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Združenie Abeland
www.abeland.sk

Občianske
združenie

Poskytuje program pre školy a počas jarných a jesenných mesiacov je jeden deň v týždni Lozorno
otvorený aj pre verejnosť (sobota). Návštevní- kom približuje spôsob života našich
predkov, ponúka jazdu na koni, starostlivosť a kŕmenie domácich zvierat, tradičné ľudové
remeslá, spoznávanie prírody atď.

ZOO Bratislava
www.zoobratislava.sk

Príspevková
orga- nizácia hl.
mesta
Bratislava

Jednou z jej hlavných činností je aj vzdeláva- nie verejnosti s cieľom nenásilnou formou Bratislava – Karlova Ves
vytvárať a upevňovať v ľuďoch zodpovednosť voči prírode. Robí tak prostredníctvom
besied o zvieratách, náučných panelov a menoviek zvierat, podujatí (napr. tematické
sprevádzania pre ZŠ a SŠ) a programov ekologickej výučby pre školy (ZŠ, SŠ), ako aj
vedením prírodovedného krúžku.

Živica
www.zivica.sk

Občianske
združenie

Organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu (zážitkové programy pre Bratislava - Staré Mesto
školy, celoslovenské programy ako Zelená škola, Záhrada, ktorá učí, Komenského
inštitút, Sokratov inštitút a iné), ekoporadenstvu (mestské včely, ekomapa, komunitné
záhrady) a inšpiruje deti, učiteľov, firmy aj verejnosť k hľadaniu vlastnej cesty k životu
v súlade s prírodou aj sebou samým.
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